Rodina v centru podporuje rodiny s dětmi
a pomáhá jim, když to potřebují.

KONTAKTY

Rodina v centru je nestátní nezisková organizace
působící v Novém Boru od roku 2005.

INKLUZE VE
VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace dále provozuje:
Dluhová poradna je ambulantní a terénní
služba, která poskytuje individuální dluhové
poradenství a skupinové vzdělávání.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
NZDM Vafle je určeno dětem a mládeži, která
tráví svůj volný čas neorganizovaně, ocitla se
v obtížné životní situaci nebo je jí ohrožena.
Středisko péče o ohrožené rodiny pomáhá
zlepšovat situaci rodin žijících na Novoborsku,
aby v nich nedocházelo k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádání dětí.
Středisko pěstounské péče pomáhá pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se
rozhodli přijmout. Nabízí klientům doprovod,
odlehčení, asistované kontakty s biologickou
rodinou, doučování nebo vzdělávání.
Mateřské centrum a miniškolka
Koblížek organizuje volnočasové,
vzdělávací a hlídací aktivity pro rodiče
s malými dětmi, jejichž cílem je preventivně podporovat fungující rodinu.
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Projekt S RODINOU K INKLUZI
poskytuje dětem a žákům z Novoborska
komplexní podporu při předcházení
a řešení školního neúspěchu.

Komu je podpora určena

Co nabízíme

Principy spolupráce

• rodičům a jejich dětem v předškolním věku,
které teprve stojí před vstupem do školy nebo
školky

Předškolní klub
připravuje děti ve věku 2 – 6 let na vstup do mateřské nebo základní školy. Klub je dětem otevřen
v dopoledních hodinách, rodiče mohou využít
odborné pomoci pedagožky předškolního klubu.

Vzájemný respekt – vaše problémy nezlehčujeme, naopak vážíme si vaší důvěry v nás.

• dětem a žákům, kteří jsou vlivem sociálního
prostředí, ze kterého vycházejí, ohroženi
školním neúspěchem
• rodičům žáků základních škol, kteří potřebují
pomoc při kontaktu se školským prostředím
• pedagogickým pracovníkům, kteří díky
projektu získají možnost rozšířit si vzdělání
o nové metody práce s dětmi se specifickými
potřebami
• pro zájemce z řad široké i odborné veřejnosti, pro které jsou připraveny diskuse na téma
inkluze ve vzdělání

Individuální podpora rodičů dětí z MŠ
poradce a odborný garant pomáhají rodičům při
jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotnickými institucemi, včetně terénního doprovodu.
Individuální podpora rodičů ze ZŠ
poradce a odborný garant pomáhají rodičům při
jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotnickými institucemi, včetně terénního doprovodu.
Mediační setkání
za pomoci mediátora (prostředníka) řeší rodiče,
žáci nebo učitelé konfliktní situace ve škole nebo
výchovné a vzdělávací obtíže.
Doučování a prázdninové aktivity pro děti
pořádá NZDM Vafle.

Mlčenlivost a oznamovací povinnost
– v případě sdělení důvěrných a citlivých informací zachováváme mlčenlivost. Výjimku tvoří
informace o týrání, zneužívání dětí a zanedbávání
péče o děti.
Poradenství – pomáháme klientům zorientovat
se ve vlastní situaci.
Dobrovolnost – rodiče vstupují do projektu
zcela dobrovolně bez nutnosti sepsání dohody
o vstupu do projektu.
Bezplatnost služeb – všechny služby můžete
využívat bezplatně.

Pracujeme na těchto školách
MŠ Klíček – Svojsíkova 754, Nový Bor

Setkání s veřejností
veřejné diskuse na téma inkluzivního vzdělávání.

ZŠ Arnultovice, Gen. Svobody 114, Nový Bor
ZŠ Praktická, Nám. Míru 104, Nový Bor
Předškolní klub – prostory Komunitního centra,
Nemocniční 369, Nový Bor

